
Za rząd Wo je wódz twa Pod la skie go

in for mu je o moż li wo ści skła da nia za po śred nic twem 

Sto wa rzy sze nia Lo kal na Gru pa Dzia ła nia „Kra i na Bo bra”

wnio sków o przy zna nie po mo cy w ra mach dzia ła nia

„Wdra ża nie lo kal nych stra te gii roz wo ju” 

ob ję te go Pro gra mem Roz wo ju Ob sza rów 

Wiej skich na la ta 2007-2013 

na ma łe pro jek ty

Ter min skła da nia wnio sków: 

27.09.2013-11.10.2013

Miej sce skła da nia wnio sków: 

Biu ro Sto wa rzy sze nia Lo kal na Gru pa Dzia ła nia „Kra i na Bo bra” w Wy so kiem

Ma zo wiec kiem, ul. Mic kie wi cza 1A, po kój nr 3, od po nie dział ku do piąt ku

w go dzi nach 8.00-15.00

Tryb skła da nia wnio sków: 

Wnio ski wraz z za łącz ni ka mi na le ży skła dać na od po wied nich for mu la rzach

w 2 eg zem pla rzach w wer sji pa pie ro wej (dru gi eg zem plarz sta no wi wnio sek

o przy zna nie po mo cy oraz trzy oświad cze nia wy ma ga ne przez LGD, bez 

za łącz ni ków z wnio sku) oraz wer sję elek tro nicz ną na CD/DVD (na ww. 

noś ni ku po wi nien znaj do wać się tyl ko i wy łącz nie plik za wie ra ją cy wnio sek 

w for ma cie ak tyw ne go PDF).

Wnio ski na le ży skła dać bez poś red nio w miej scu i ter mi nie wska za nym

w ogło sze niu.

Wnio ski nad sy ła ne dro gą po czto wą, fak sem, e-ma i lem bę dą od rzu co ne

z przy czyn for mal nych i nie bę dą roz pa try wa ne. Wnio ski zło żo ne po 

ter mi nie rów nież nie bę dą roz pa try wa ne. 

O ter mi nie zło że nia wnio sku de cy du je da ta wpły wu wnio sku do biu ra. 

Pra cow nik biu ra LGD po twier dza przy ję cie wnio sku na ko pii pa pie ro wej wnio sku. 

Szcze gó ło we in for ma cje o za sa dach skła da nia wnio sków oraz:

- wzór for mu la rza wnio sku o przy zna nie po mo cy

- wy kaz do ku men tów nie zbęd nych do wy bo ru ope ra cji przez LGD

- wzo ry for mu la rzy nie zbęd nych do wy bo ru ope ra cji przez LGD 

- kry te ria wy bo ru ope ra cji przez LGD, okre ślo ne w Lo kal nej Stra te gii Roz wo ju

w tym kry te ria na pod sta wie któ rych oce nia się uza sad nie nie re a li za cji 

ope ra cji w ra mach LSR

- mi ni mal ne wy ma ga nia, któ rych speł nie nie jest nie zbęd ne do wy bo ru 

ope ra cji przez LGD znaj du ją się w sie dzi bach oraz na stro nach 

in ter ne to wych na stę pu ją cych in sty tu cji: 

- Lo kal nej Gru py Dzia ła nia „Kra i na Bo bra” www.kra i na bo bra.eu

- Urzę du Mar szał kow skie go Wo je wódz twa Pod la skie go 

www.prow.wro ta po dla sia.pl

Aby ope ra cja zo sta ła wy bra na do do fi nan so wa nia, mu si uzy skać w wy ni ku oce ny

ope ra cji we dług kry te riów wy bo ru okre ślo nych przez LGD, co naj mniej 40 pkt. 

Li mit środ ków do stęp nych w kon kur sie: 125 000,00 zł

In for ma cje udzie la ne są w Biu rze Sto wa rzy sze nia Lo kal na Gru pa Dzia ła nia

„Kra i na Bo bra”. Py ta nia pro si my kie ro wać na adres e-ma il: kra i na bo bra@wp.pl

lub te le fo nicz nie: 86 275 74 52.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


